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СТАНОВИЩЕ 
от проф. д.т.н. инж. Станислав Василев, УАСГ 

на материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност 
„доцент“ по професионално направление 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия“, 
научна специалност „Фотограметрия и дистанционни методи“; за нуждите на катедра 

„Геодезия“ на ФТН в ШУ „Епископ Константин Преславски“ 
 
 В конкурса, като единствен кандидат, участва гл. ас. д-р инж. Димитър Игнатов 
Петров, от катедра „Геодезия“. 

 1. Кратки биографични данни 
 Димитър Игнатов Петров е роден на 9 март 1952 г. в с. Обнова, обл. Плевен. Завършва 
средно образование в гр. Левски през 1970 година и висше образование във Висше военно 
училище по артилерия ПВО (ВВАУПВО) през 1975 година с квалификация „Инженер по 
геодезия, фотограметрия и картография“. През 1983 година завършва Военно-инженерна 
академия „В. В. Куйбишев“, гр. Москва, специалност „Организация, планиране и контрол на 
топографо - геодезическото производство“. Научна степен „Кандидат на техническите 
науки“ получава през 1992 година. 
 Трудовата дейност на инж. Димитър Петров започва във Военно - картографския 
институт – гр. Троян, където последователно заема длъжности „Топограф – геодезист“; 
„Началник на Картографско отделение“; „Отговорник по автоматизация на производството“ 
и „Началник на изчислителен център“. Междувременно, от 1983 до 1985 година е 
преподавател по Военна топография и по Геодезия във ВВАУПВО – гр. Шумен. От 1990 до 
1994 година е научен работник в Научноизследователски сектор по топогеодезическо 
осигуряване на ГЩ на БА. Между 1994 и 2004 година работи в геодезически форми и е Зам. 
Началник на ГУ Поземлена реформа към МЗГАР. 
 От 2004 година Димитър Петров е преподавател в катедра „Геодезия“ на ШУ 
„Епископ Константин Преславски“, като от 2008 до сега е гл. асистент. 

 2. Описание на представените материали 
 Кандидатът гл. ас. д-р инж. Димитър Игнатов Петров участва в конкурса със следните 
материали: 

 Монографии – 1 брой; 
 Учебни пособия – 1 бр. 
 Учебни материали – 2 броя (в електронен вариант); 
 Студии – 1 брой (под печат); 
 Научни статии – 8 броя (3 броя под печат); 

Монографията на кандидата „Съвременни технически средства и технологии за 
събиране на геопространствени данни за местността“ е издадена през 2014 година от 
Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“ и има съавтор Пламен 
Михайлов. Съдържа 360 страници, което е значително над минимума за обем на монография. 
На стр. 4 е посочено, че Димитър Петров е написал самостоятелно четири от петте глави на 
работата (I, II, III, IV глава), което представлява около 88% от обема на труда. Оформянето и 
съдържанието на монографията са на много високо ниво. Прави впечатление, че освен 
модерните средства и способи за събиране на данни в геодезията е показано и развитието на 
инструментите и технологиите във времето. Техническите средства са класифицирани 
коректно и пълно, а технологиите са описани достъпно и с разбиране на материята. 
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 Учебното пособие по цифрова фотограметрия „Създаване на орторектифицирани 
изображения с използване на програмната система за цифрова фотограметрия ERDAS - 
LPS“, е издадено през 2013 година от Университетско издателство „Епископ Константин 
Преславски“”. То представлява добре структурирано и оформено ръководство за 
упражнения, в което ясно са дефинирани теоретична и практическа част, както и задачите, 
които следва да се изпълнят от студентите в процеса на работа. 

Учебните материали представляват електронни модули за дистанционно обучение, 
които  не са приложени към документацията, а само са показани договорите, на основата на 
които те са разработени. 
 На личната страницата на кандидата в сайта на ШУ са публикувани два курса лекции: 
„CAD системи“ и „ЦОИ“. Те не са описани в документите за участие в конкурса, но показват 
уважение към студентите и съвременно ниво на преподаване. Написани в стегнат и ясен 
стил. Приемам, че те представляват електронен учебник по смисъла на чл. 27. ал. 1, т. 1б от 
ЗРАС.  

Студия: Публикацията „Възможности за прилагане на съвременни 
фотограметрични технологии при създаване на кадастрални карти за територията на 
България“ по своя обем и съдържания представлява студия. Като са анализирани 
нормативните изисквания за точност и съдържание на кадастралните карти, е показано че 
при изпълнение на определени изисквания, е възможно те да се постигнат чрез заснемане с 
БЛА.  
 Научни статии: Представени са осем статии, от които една на английски и седем на 
български. Седем статии са самостоятелни и една – с един съавтор. 
 Всички статии на кандидата са в областта на фотограметрията и създаване на цифрови 
модели на релефа, т.е. в научната специалност на обявения конкурс за доцент. 

 3. Отражение на научните публикации на кандидата в литературата 
 Кандидатът е представи справка за едно цитиране на своята статията „Бази данни за 
релефа, на РБ, създадени по топографски карти 1: 50 000 и 1: 25 000“ в публикация на Л. 
Пашова и Т. Бандрова „Дали България постига Европейските резултати при прилагането 
на INSPIRE“ в списание Геомедия бр. 1/2014 година. 

 4. Учебно-педагогическа дейност  
 Кандидатът е преподавал по 7 учебни дисциплини: 
 Военна топография и Геодезия във ВВАУПВО – гр. Шумен;  
 Фотограметрия I, II и III част в ШУ „Епископ Константин Преславски“; 
 Цифрова обработка на изображения; 
 CAD системи; 
 Дистанционни методи на изследване. 

 Разработил е учебни програми по три дисциплини: Фотограметрия I, II и III част. 
 Ръководил е шест дипломанти, които успешно са защитили работите си. 
 Провел е производствени практики на четири ученици от ПГСАГ „В. Левски“. 

Тези факти и публикуваната учебна литература говорят, че Димитър Петров е 
подготвен и опитен преподавател. 

5. Оценка на личния принос на кандидата 
Смятам, че представените в конкурса трудове и приноси са лично дело на кандидата. 

6. Критични бележки 
Към научната и преподавателска работа на кандидата нямам забележки. 



Становище от проф. Станислав Василев                                         стр. 3 
 

7. Лични впечатления 
Познавам кандидата от 1990 година, когато постъпих в Изчислителния център на 

Военно - картографския институт в гр. Троян, чиито началник беше Димитър Петров. По 
време на съвместната ни работа той се прояви като изключително отговорен и ерудиран 
специалист. Срещите по професионални форуми по-късно затвърдиха впечатлението ми за 
него като за способен учен и преподавател. 

8. Заключение 
Считам, че гл. ас. д-р инж. Димитър Игнатов Петров отговаря на изискванията на чл. 

24 (1) от ЗРАС; притежава лични и професионални качества, които са основание да бъде 
избран за „доцент“ по професионално направление 5.7 „Архитектура, строителство и 
геодезия“, научна специалност „Фотограметрия и дистанционни методи“. 

 
 
     Член на Научно жури:  
 
Дата: 12 август 2014 г.                   /проф. д.т.н. инж. Станислав Василев/ 
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